
 

 

UCHWAŁA NR III/20/2018  

RADY GMINY NOWY ŻMIGRÓD 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

na terenie Gminy Nowy Żmigród 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Rada Gminy Nowy Żmigród uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowy Żmigród 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Żmigród. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr L/324/10 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 30 września 2010 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Henryk Strzelec 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 22 stycznia 2019 r.

Poz. 548



  Załącznik do Uchwały Nr III/20/2018  

 Rady Gminy Nowy Żmigród 

 z dnia 28 grudnia 2018 r. 

 REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

 NA TERENIE GMINY NOWY ŻMIGRÓD 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz 

Odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Nowy Żmigród. 

§ 2. Ilekroć w regulaminie używa się określenia „ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

§ 3. Ilekroć w regulaminie używa się określenia „umowa”, należy przez to rozumieć umowę o zaopatrzenie 

w wodę lub/i odprowadzanie ścieków. 

§ 4. Wszelkie pojęcia użyte w niniejszym regulaminie, w szczególności: Przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne, Odbiorca usług, zdefiniowane zostały w ustawie. 

Rozdział 2. 

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO 

WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY 

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

§ 5. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na podstawie zawartej umowy i warunków technicznych 

wykonywania usług: 

1) dostarcza Odbiorcy usług wodę: 

a) o normatywnej jakości odpowiadającej wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie  

z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw zdrowia. 

b) pod ciśnieniem nie niższym niż 0,06 MPa w miejscu włączenia do sieci. 

c) w  ilości 1,5 m 
3 
/h, w sposób ciągły i niezawodny . 

2) odbiera ścieki wprowadzone do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych w sposób ciągły, o stanie i składzie 

zgodnym z aktualnymi przepisami, w ilości nie mniejszej niż 1,5 m 
3 
/h. 

§ 6. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadzi regularną wewnętrzną kontrolę jakości 

dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz jakości odprowadzanych ścieków bytowych 

i przemysłowych. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje konsumentów o jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi w formie i trybie określonym przepisami ustawy. 

Rozdział 3. 

WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG 

§ 7. 1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków odbywa się na podstawie pisemnej 

umowy zawartej pomiędzy Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a Odbiorcą usług. 

2. Zawarcie umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków następuje z osobą, której 

nieruchomość została przyłączona do sieci, na pisemny wniosek tej osoby. 

§ 8. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia zainteresowanym podmiotom informacje 

o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia przez odbiorców usług 

dokumentów umożliwiających podpisanie umowy. 

2. W przypadku osób prawnych, przedsiębiorców i instytucji wnioskodawca przedstawia Przedsiębiorstwu 

odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu. 
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3. W przypadku korzystania z nieuregulowanego stanu prawnego, wnioskodawca określa swój status do 

zajmowanej nieruchomości w formie oświadczenia. 

§ 9. 1. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi 

umowa, o której mowa powyżej, jest zawierana z ich właścicielem lub zarządcą. 

2. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiera umowę, o której mowa powyżej także z osobą 

korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku, jeżeli spełnione są warunki określone w ustawie. 

§ 10. 1. Przedsiębiorstwo udostępnia przyszłemu odbiorcy w swojej siedzibie informację konsumencką. 

2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy. 

§ 11. Miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, tj. dostawy wody lub odbioru ścieków 

jest granica własności przyłączy, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Rozdział 4. 

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH 

§ 12. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone 

przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z Odbiorcami usług na podstawie określonych 

obowiązujących cen i stawek opłat. Taryfy sporządzone są przez Przedsiębiorstwo przy zastosowaniu 

obowiązujących przepisów prawnych. Taryfy mogą określać ceny i stawki dla kilku grup odbiorców. 

§ 13. Długość okresu obrachunkowego określa umowa. 

§ 14. Umowa zawiera ceny i stawki opłat wynikające z aktualnej taryfy. 

§ 15. 1. Podstawą obciążenia odbiorcy należnością za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest 

faktura. 

2. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym 

w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób. 

3. Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. 

4. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na żądanie Odbiorcy usług, 

zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku w tej sprawie. 

§ 16. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami usług są również osoby korzystające 

z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wystawia odrębną fakturę zarządcy lub 

właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali, które mają zawartą 

odrębną umowę z Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. 

Rozdział 5. 

WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI 

§ 17. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci składa do Przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać, co najmniej: 

1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy, 

2) adres do korespondencji, 

3) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i/lub z której będą odprowadzane ścieki, 

w szczególności określenie sposobu zagospodarowania i przeznaczenia. 

§ 18. Do wniosku, o którym mowa w § 17 osoba, która ubiega się o przyłączenie nieruchomości do sieci, 

powinna załączyć aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową określającą usytuowanie nieruchomości względem 

istniejących sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych. 

§ 19. 1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie 30 dni od otrzymania wypełnionego wniosku, 

o którym mowa § 17, wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie 

nieruchomości „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”. 

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien, co najmniej: 
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1) wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, 

2) zawierać informację o konieczności przeprowadzenia prób i odbiorów częściowych oraz końcowego, przy 

udziale Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, 

3) wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia. 

3. Dokument, o którym mowa w ust. 1 może określać: 

1) parametry techniczne przyłącza, 

2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego, wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 

lub urządzenia pomiarowego. 

4. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie 

dokumentacji technicznej z Przedsiębiorstwem. 

5. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne po otrzymaniu kompletnej dokumentacji technicznej wraz 

z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą dokona odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia 

warunków technicznych. 

§ 20. 1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić odbioru przyłącza, jeżeli zostało ono wykonane niezgodnie 

z wydanymi warunkami technicznymi i uzgodnioną dokumentacją, jak też nie dostarczono do Przedsiębiorstwa 

kompletu wymaganej dokumentacji. 

2. Każda nieruchomość powinna być przyłączona do sieci jednym, odrębnym przyłączem wodociągowym 

i/lub kanalizacyjnym. 

Rozdział 6. 

WARUNKI TECHNICZNE OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG 

WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH 

§ 21. 1. Odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności 

tych usług w siedzibie Przedsiębiorstwa. 

§ 22. 1. Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w przyszłości określają wieloletnie plany 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, które zawierają planowany zakres usług 

wodociągowo-kanalizacyjnych. 

2. Dostęp do usług Przedsiębiorstwa uwarunkowany jest technicznymi możliwościami istniejących 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych takimi jak: ich stan techniczny, przepustowość, zdolność 

produkcyjna i lokalizacja nieruchomości. 

3. Szczegółowe techniczne warunki dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych ustalane są odrębnie 

dla każdego przypadku i określane w warunkach przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej 

o których mowa w rozdz. 5 niniejszego regulaminu. 

Rozdział 7. 

SPOSÓB DOKONYWANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE 

ODBIORU WYKONANEGO PRZYŁĄCZA 

§ 23. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” oraz projektem przyłącza. 

2. Odbiór techniczny jest przeprowadzany przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron. 

3. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające 

częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem. 

4. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci, 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne uzgadnia termin odbioru, nie dłuższy niż 7 dni od daty 

zgłoszenia. 

§ 24. 1. Podczas odbioru przyłącza sporządzany jest protokół odbioru przyłącza i dopuszczenia do 

eksploatacji, powinien on zawierać, co najmniej: 

1) datę odbioru, 
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2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne), 

średnicy, materiałów i długości, 

3) skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika, 

4) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie, 

5) podpisy członków komisji. 

2. Przekazanie protokołu odbioru przyłącza i dopuszczenia do eksploatacji osobie ubiegającej się 

o przyłączenie nieruchomości do sieci nastąpi po dostarczeniu Przedsiębiorstwu wodociągowo-

kanalizacyjnemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyłącza. 

Rozdział 8. 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG 

I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI 

KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW 

§ 25. 1. Przedsiębiorstwo informuje Odbiorców o: 

1) planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, 

2) stopniu przewidywanego obniżenia jakości wody, 

3) przewidywanych zakłóceniach odbioru ścieków, 

- w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem. 

2. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, Przedsiębiorstwo udostępnia zastępczy 

punkt poboru wody i wskazując jego lokalizację, informuje Odbiorców o możliwości korzystania z tego 

punktu. 

3. W nagłych przypadkach niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody 

i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków, Przedsiębiorstwo informuje niezwłocznie Odbiorców 

o rodzaju zakłóceń i przewidywanym czasie ich trwania. 

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług 

wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia 

ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi. Nie 

zwalnia to Przedsiębiorstwa z obowiązku stosowania wszelkich dostępnych sposobów dla złagodzenia tych 

uciążliwości dla Odbiorców usług. 

Rozdział 9. 

STANDARD OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, W TYM SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI 

ORAZ WYMIANY INFORMACJI W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY 

I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW 

§ 26. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia bieżące udzielanie informacji w siedzibie 

biura, za pośrednictwem telefonu lub elektronicznych środków przekazu. 

2. Odbiorca usług ma prawo do uzyskania od Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego: 

1) wszelkich informacji dotyczących realizowanych przez Przedsiębiorstwo usług, 

2) wyjaśnienia treści: umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, warunków przyłączenia 

i innych wiążących Odbiorców usług dokumentów, 

3) informacji o przewidywanych zakłóceniach i przerwach w realizacji usługi zaopatrzenia w wodę lub 

odprowadzania ścieków 

4) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

§ 27. 1. Odbiorca usług ma prawo do zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług 

oraz wysokości naliczonych opłat za te usługi. 
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2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej, osobiście przez zainteresowanego w siedzibie 

Przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 dni od zdarzenia ją 

uzasadniającego. 

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej 

zwłoki, w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji w siedzibie Przedsiębiorstwa lub jej 

doręczenia Przedsiębiorstwu w inny sposób. Jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego 

postępowania wyjaśniającego, termin ten może ulec przedłużeniu do 30 dni. 

4. Reklamacja powinna zawierać: 

1) imię i nazwiska lub nazwę firmy Odbiorcy oraz jego adres zamieszkania bądź siedziby, 

2) opis przedmiotu reklamacji, 

3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację. 

5. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odmowa uwzględnienia 

reklamacji przez Przedsiębiorstwo w całości lub w części wymaga sporządzenia uzasadnienia. 

6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia czynności na terenie nieruchomości należącej do 

Odbiorcy, udostępnia on nieruchomość osobom reprezentującym Przedsiębiorstwo. Zaniechanie tego 

obowiązku wstrzymuje rozpatrzenie reklamacji. 

§ 28. 1. Informacje podane przez Odbiorcę w umowie, dotyczące w szczególności: adresu siedziby lub 

miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wiążą strony do czasu pisemnego zawiadomienia o ich 

zmianie przez Odbiorcę. 

2. Odbiorca ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z zaniedbania obowiązku, o którym mowa 

w ust. 1, w szczególności pisma kierowane do Odbiorcy na dotychczasowy adres dwukrotnie i przez niego 

nie odebrane, pozostawia się w aktach Przedsiębiorstwa ze skutkiem ich doręczenia. 

§ 29. 1. W przypadku opóźnienia z wpłatą należności Przedsiębiorstwo wystawia upomnienie. 

2. Upomnienie może zostać wysłane Odbiorcy nie częściej, niż raz w miesiącu. 

Rozdział 10. 

WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE 

§ 30. 1. Warunki dostarczania przez Przedsiębiorstwo wody na cele przeciwpożarowe muszą być 

w szczególności zgodne z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, a także przepisami wydanymi przez 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych określającymi sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ustala, w porozumieniu z miejscowym komendantem 

Państwowej Straży Pożarnej, miejsca i warunki poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń 

wodociągowych, z uwzględnieniem warunków technicznych i wymagań związanych z wykonywaniem przez 

Przedsiębiorstwo zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 

3. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda 

dostarczana jest do innych Odbiorców usług, jednostka niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu informację 

o ilości pobranej wody. 

§ 31. 1. Za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciąża 

gminę, na podstawie cen i stawek opłat ustalonych w taryfie. 

2. Ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem nieopomiarowanych punktów jej 

poboru, o którym mowa w § 30 ust. 3, jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez 

jednostkę Straży Pożarnej lub upoważnionego pracownika Gminy. 
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